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Съдът на ЕС коментира за кои стоки
държавите членки не са длъжни да
предвидят възстановяване на акциз



В Съда на Европейския съюз е постъпило преюдициално
запитване, по което е образувано дело № С-55/21. Запитването
е отправено от ВАС в рамките на спор между Агенция
„Митници“ (Агенцията) и „Импириъл Табако България“ ЕООД
(Импириъл) във връзка с възстановяване на платен акциз.

Импириъл е лицензиран складодържател с данъчен склад,
находящ се в София. Дружеството подава искане до Агенцията
за възстановяване на акциз на тютюневи изделия, (обработен
тютюн), освободени за потребление, които са били
унищожени под митнически надзор.

Агенцията отказва да възстанови платения акциз, като счита,
че разпоредбите на ЗАДС, Директива 2008/118 и Директива
2011/64 не предвиждат възстановяване на акциз върху стоки,
облепени с бандерол, които са освободени за потребление и
надлежно унищожени под надзора на митническия орган.

Импириъл обжалва решението на Агенцията, в резултат на
което е образувано дело пред АССГ, а впоследствие и пред
ВАС. За да може да разреши спора в съответствие с
приложимите разпоредби на правото на ЕС, ВАС отправя
преюдициални въпроси до Съда на ЕС относно тълкуването на
относимите текстове в Директива 2008/118 и Директива
2011/64.

Факти



Решение

Съдът на ЕС постановява, че релевантните разпоредби от
горецитираните директиви трябва да се тълкуват в смисъл, че
същите не задължават държавите членки да предвидят
възстановяване на акциза за унищожени под митнически надзор
акцизни стоки, включително обработен тютюн, които вече са били
освободени за потребление.
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